
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifest Logistieke Innovatie Noord-Brabant 

Noord-Brabant is de logistieke Hotspot van Nederland en Europa. Deze conclusie is ge-
rechtvaardigd en wel om de volgende redenen: 
 
• Het grote aantal (inter)nationale distributiecentra. 
• Verladers en vervoerders die volop aan de slag zijn met vernieuwingen in hun ketens 

en warehousing en material handling. 
• Sterk logistiek arbeidskapitaal. 
• Een goede infrastructuur voor onderzoek en onderwijs in de provincie. 
• Een gunstige ligging in Noordwest-Europa en ten opzichte van havens en luchthavens. 
• Beschikbare ruimte voor vestiging en multimodale infrastructuur. 
 
De combinatie van goederenstromen in de industrie en logistiek leidt er toe dat 12% van de 
werkgelegenheid in Noord-Brabant gemoeid is met logistieke operaties. Liefst 30% van de 
warehouseruimte in Nederland bevindt zich in onze provincie. 
 
Er ligt dus een uitstekende basis om op voort te bouwen. Maar tegelijkertijd kan ook worden 
geconstateerd dat veel logistieke innovaties zich achter de schermen van de bedrijven af-
spelen, ook al is dat niet bewust. Daarnaast blijkt ook dat innovaties vooral plaatsvinden in 
de grote bedrijven en bij enkele MKB-bedrijven die in niche markten actief zijn. Het is dus 
zaak om het bredere MKB meer te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen in de logistiek. 
 
Daarvoor wordt met dit Manifest een ‘brede’ beweging ingezet door logistieke bedrijven, 
kennisinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen, provincie en gemeenten met de volgende 
drie onderdelen: 
 
Beweging 1: Verladers en vervoerders zijn vaker bereid om hun vernieuwingen in logistieke 

netwerken en warhousesystemen te delen met andere bedrijven uit de regio. 
Oftewel show cases krijgen een podium in Brabant.  

Beweging 2: Voor elke regio (West, Midden, Noordoost en Zuidoost) is een business deve-
loper actief die bedrijven kan koppelen om gezamenlijk sneller voortgang te 
kunnen boeken. Oftewel het gaat om consortiumvorming van enkele bedrijven 
in de regio rond pragmatische innovaties. 

Beweging 3: De Logistieke Hotspot Brabant beter en innovatiever verkopen in het buiten-
land, met inzet van moderne middelen (apps) en meer gericht op branches 
waar de beste kansen liggen voor nieuwe business. 

 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrijven (verladers en vervoerders) nemen de lead in deze beweging en onderschrijven1 
de volgende principes: 
 
• Wij zijn bereid om interessante vernieuwingen (show cases) te delen met andere be-

drijven. 
• Wij maken gebruik van stagiaires van logistieke opleidingen in Noord-Brabant. 
• Wij maken gebruik van moderne on the job trainingen (met games en apps) als die in 

onze bedrijfsvoering passen. 
• Wij voeren twee keer per jaar een gesprek met de business developer die in onze regio 

actief is. 
• Wij overwegen serieus om deel te nemen aan één innovatieproject in onze regio en/of 

in Brabant. 
• Wij dragen de vernieuwde propositie van Logistieke Hotspot Brabant actief uit. 
 
Door deze ‘gedragscode’ te ondertekenen als bedrijf dragen wij bij aan de Logistieke Com-
munity Brabant waardoor de beweging ‘Logistiek Brabant Vernieuwt’ een stevige basis 
krijgt. 
 
Deze ‘gedragscode’ wordt ondertekend door minimaal 80 verladers en vervoerders aan het 
eind van 2015. De teller eind dit jaar moet op 40 staan! De Taskforce Logistieke Agenda 
Brabant ziet toe dat die resultaten worden behaald en dat bedrijven ook handelen volgens 
de geest van de gedragscode. 
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1) de deelnemers spreken door mede ondertekening van dit manifest hun intentie uit om mee te werken aan de principes. 
Indien deze principes strijd zijn met interne regelgeving (compliance rules) en/of anderszins regelgeving dan komt deze 
intentieverklaring automatisch te vervallen. De mede ondertekening maakt dit document geenszins tot een contractuele 
afspraak. 

 


